
Gillberga församlingshem, Eskilstuna
Gillberga
Vacker fastighet i herrgårdsstil
Välkommen till Gillberga församlingshem!
Nu har dumöjligheten att skapa ditt eget herrgårdsliknande drömboende och få det precis så som du vill ha det.
I en lantlig miljö med naturen runt knuten ligger den här vackra, putsade sekelskiftes fastigheten. Det fd församlingshem-
met har ett perfekt ”skal” för dig som vill skapa ditt eget unika hem. Här kan du själv välja vilka gamla detaljer du vill bevara
och vad du vill modernisera. Huset uppgår till ca 240 m2 och har en tomt på ca 1300 m2. På nedre plan genom spegeldör-
rarna kommer man in i en stor hall, här finns gott om plats för att skapa bra med förvaringsmöjligheter. På detta plan finns
även ett äldre kök med snedskåp, en ljust och luftigt vardagsrum med vackert gammalt trägolv, enWC samt ett sovrum och
matrum. Det finns även en groventré med hall som skulle passa perfekt som tvättstuga eller klädförvaring.
På övre plan finns ett sovrum, ett allrum samt ytterligare ett kök med en gammal vacker vedspis. Det gamla köket skulle lätt
kunna göras om till ett allrum med charmiga detaljer eller ytterligare ett sovrum. På det här planet finns även en WC samt
flera stora kattvindar som skapar bra förvaringsmöjligheter alt. flera sovrum. Det här är ett perfekt tillfälle att skapa ditt nya
hem i egen herrgård stil och ändå nära till stan. Välkommen att höra av dig till mäklaren för mer information och din bokade
visningstid.
Rum 6 Boarea (BOA) 240m2
Tomtareal/mark 1 508m2 Pris 2 500 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Bostadstyp Objektstyp, villa
Fastighetsbeteckning ESKILSTUNA SKRICKSTA 1:39
Typkod 200 - Ej fastställd typ av småhusenhet
Område Gillberga
Gatuadress Gillberga församlingshem
Postnummer 63513
Ort Eskilstuna
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 1 508m2
Totalareal 1 508m2
Boarea (BOA) 240m2
Antal rum 6
Antal sovrum 2
Max antal sovrum 4
Pris 2 500 000 SEK, högstbjudande

Kostnader

Årlig elförbrukning 45 500 kWh/ÅR

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning Eskilstuna Skricksta Ga:1
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Hyndevads Ytvattentäkt, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20140227, Regi-
streringsdatum: 20170626)

Rättigheter last Avtalsservitut: Vattentäkt mm - Se beskrivning
Rättigheter last Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnyaenvattenledning i/ungefärlig/sträckning

a. - Vattenledning
Inskrivna övriga rättigheter,
belastningar och övriga gravationer

Avtalsrättighet Vattentäkt mm

Parkering

Parkeringsbeskrivning Parkering på gården



Byggnad

Allmän information Gillberga församlingshem (gult hus): Skricksta 1:10, yta ca 240 m2 (2pl), tomt ca
1300 m2, granne med Gillberga kyrka, nytt enskilt avloppssystem, vattenanlägg-
ning för enskilt vatten drivs i form avGA, borrad brunn finns på fastigheten, råvat-
tenberedning/vattenrening finns i husets pannrum. Oljepanna. Fiber är beställt.
Vattenfall har nyligen tagit bort luftledningar och ersatt med nedgrävda ledning-
ar.

Byggår 1929
Grundmur Gråsten
Mark Lera
Grund Torpargrund
Taktyp/takbeklädnad Tegel
Fasadtyp Puts
Utvändiga plåtarbeten Plåt
Fönster 2-glasfönster
Stomme Trä
Bjälklag Trä
Vatten Enskilt vatten
Avlopp Enskilt avlopp
Typ av uppvärmning Olja
Typ av ventilation Självdrag
Uteplatsbeskrivning Fantastisk trädgård som ger möjlighet att ha flera vackra uteplatser.
TV/internet Fiber beställd

Energideklaration

Energideklaration utförd 2019-03-22
Energibeskrivning Energikartläggning är gjord sammanslaget av kyrka, administration och försam-

lingshem

Närområde

Områdesbeskrivning Gillberga ligger ca 1,5 mil väster om Eskilstuna. Här finns skola, förskolor, idrotts-
föreningar och en matbutik. Den vackra kyrkan ligger bara ett stenkast bort från
fastigheten. Här finns mycket skog, natur och en kanotled i hjälmaren med start-
plats i Gillberga. Här finns även Lövön som är en halvö i östra delen av Hjälmaren.
Lövön är ett Natura-2000 område.

Kommunikationer Det tar ca 15minutermed bil till Eskilstuna, 20min till Stora Sundby och ca 1,5 tim
till Stockholm.
Buss 66 går från Eskilstuna till Gillberga.



Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna
susanne@ferettimakleri.com
0703-462666


